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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament 
Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en 
base als següents  

 
Antecedents 
 
Ja ens hem referit diverses vegades en aquest Ple Municipal a l’obligació que instaura la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, a l’article 170.2, que indica que “El ple de 
l’Ajuntment ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els 
òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de ràdio 
municipals i les publicacions i els butlletins editats per l’Ajuntament. En aquest sentit, els 
respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús 
d’aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de la corporació”. 
 
Si bé al mandat 2003-2007 hi ha haver un intent d’aprovar aquest reglament, el govern 
municipal el va avortar i, després d’un inici de discussió amb els grups municipals, mai 
en va portar a aprovació del plenari l’aprovació definitiva. D’aquesta manera, Gavà s’ha 
mantingut en aquest aspecte al marge de la legalitat, no fent-se efectiu allò que disposa 
l’esmentat article de la Llei Municipal catalana. 
 
D’altra banda, cal tenir present que l’article 33 de l’esmentada Llei de l’Audiovisual, 
estableix, pel que fa al servei públic audiovisual d’àmbit local, que “correspon al ple, 
l'assemblea d'electes o l'organ plenari corresponent el nomenament per majoria 
qualificada de dos terços dels màxims responsables de la gestió del servei, d'acord amb 
el que estableixi el reglament d'organització i funcionament del servei. Aquest 
nomenament s'ha de fer a partir de l'informe preceptiu d'un consell de naturalesa 
consultiva i assessora, que ha d'avaluar la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels 
candidats. Els conflictes que derivin de l'aplicació del reglament d'organització pel que fa 
a aquests nomenaments poden ésser remesos al Consell de l'Audiovisual de Catalunya 
perquè hi exerceixi la mediació, tot respectant l'autonomia local i sens perjudici de les 
mesures administratives aplicables. En particular, si els candidats a l'elecció com a 
màxims responsables de la gestió del servei obtenen un vot majoritari però inferior als 
dos terços, s'ha de remetre l'expedient al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i 
aquest ha de fer una proposta al ple, l'assemblea d'electes o l'òrgan plenari pertinent.” 
 
Cal remarcar que Gavà Televisió és una emissora que presta el servei públic 
audiovisual d’àmbit local, que ja està emetent per la Televisió Digital Terrestre, sense 
que s’hagi ni consitutït el preceptiu consell consultiu, ni s’hagin seguit els procediments 
establerts per tal d’escollir-ne els màxims responsables de la gestió del servei. 
 
Aquestes mancances són greus, ja que l’article 5 de la Llei Audiovisual de Catalunya 
consagra que “el pluralisme en la comunicació audiovisual és una condició essencial per 
al compliment de la llibertat d'expressió, d'informació i de comunicació, i garanteix la 
lliure formació de l'opinió pública i la diversitat i la cohesió socials”. A més, cal tenir 
present (article 40), que “l'afectació al pluralisme dels mitjans de comunicació pot 
comportar la impossibilitat de la prestació de l'activitat audiovisual o la revocació del títol 
habilitant. I l’Article 38 estableix que “el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha de 
garantir el pluralisme del conjunt de la comunicació audiovisual”, i de fet el CAC pot 
analitzar, a instància de qualsevol interessat, si els requisits de pluralisme es dónen o no 
en una determinada emissora. És a dir, en aquests moments qualsevol interessat podria 
denunciar davant del CAC que la prestació del servei públic audiovisual d’àmbit local a 
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Gavà no compleix l’establert a la legislació vinent, i sol·licitar la revocació de l’habilitació 
per emetre. 
 
En definitiva, ens trobem que Gavà Televisió opera sense complir els principis legals 
que estem esmentant en aquests antecedents, situació que cal subsanar el més aviat 
possible, especialment ara que entrem en període electoral, i el respecte al pluralisme 
és un dels principis rectors que haurien de conduir reglamentàriament l’actuació dels 
nostres mitjans municipals. No existeix aquest reglament que hauria de garantir el 
pluralisme i les condicions d’accés dels i d’ús d’aquests mitjans pels regidors i els grups 
municipals constituïts al si de la corporació. 
 
Per tant, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Gavà formula el 
següent 
 
 
PREC 
 

• Que abans d’un mes es constitueixi un grup de treball amb participació de tots 
els grups municipals per tal de consensuar amb rapidesa un reglament que 
estableixi les condicions d’accés i d’ús dels mitjans de comunicació local pels 
regidors i els grups municipals, i estableixi la creació del preceptiu consell 
consultiu assessor de la televisió local. 

 
• Que, un cop aprovat aquest reglament, i d’acord amb el procediment 

reglamentari, se sotmetin a consideració d’aquest plenari el nomenament per 
majoria qualificada de dos terços dels màxims responsables de la gestió del 
servei públic audiovisual d’àmbit local. 

 
 
 
 
Gavà, 26 d’octubre de 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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ANDREU PÉREZ LORITE, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 
de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del 
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui contestada durant el proper Ple Municipal 
ordinari, en base als següents 

Antecedents 
Amb sengles reunions celebrades els dies 7 i 14 de setembre es va cloure la primera 
fase del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació de Gavà. En acabar 
aquesta fase, els agents econòmics, socials i polítics vam aprovar una sèrie d’accions 
prioritàries a realitzar per tal d’impulsar estratègicament la recuperació econòmica i 
l’ocupació a la ciutat. 
 
La més votada de les propostes (amb 12 vots) va ser formulada pel nostre Grup 
Municipal, juntament amb l’Associació d’Empresaris del Parc Empresarial Gavà, i feia 
referència a l’inici de la implantació de la fibra òptica a la ciutat. La proposta 
s’emmarcava al primer eix estratègic (Millora de les condicions d’entorn per a l’activitat 
econòmica). 
 
La segona proposta més votada (11 vots) va ser també formulada pel nostre Grup 
Municipal, que juntament amb la presentada per l’Ajuntament i pel Grup Municipal de 
Ciutadans va rebre el nom genèric de “facilitar la implantació de nova activitat”, i està 
inclosa dins del segon eix estratègic (Millora de la qualitat del teixit empresarial i 
comercial i foment de la seva competitivitat, bloc 2, emprenedoria).  
 
Durant el ple extraordinari d’aprovació incial del pressupostos municipals per a l’any 
2011, en resposta a les esmenes presentades per aquest grup municipal en el sentit 
d’assegurar finançament per a aquestes propostes, es va contestar des de la ponència 
que estaven en fase d’estudi. 
 
Al marge que s’hagin iniciat o es pretengui iniciar altres accions prioritàries, ens sobta 
que no se sàpiga, a hores d’ara, de cap iniciativa governamental a l’hora d’implementar 
aquestes dues propostes, i especialment el fet que no n’aparegui cap concreció als 
pressupostos inicialment aprovats el 20 d’octubre. Per això formulem la següent 
 
 

PREGUNTA 
 

- Quan està previst començar a implementar la proposta més prioritzada pels 
agents econòmics, socials i polítics locals en el marc del PADEOG (instal·lació 
de fibra òptica), i amb quin finançament es pensa comptar? Per què aquest 
finançament no s’ha pressupostat? 

 

- Quan està previst començar a implementar la segona proposta més prioritzada 
pels agents econòmics, socials i polítics locals en el marc del PADEOG (facilitar 
la nova implantació d’emprenedors), i amb quin finançament es pensa comptar? 
De quina  manera està aquest finançament inclòs als pressupostos per al 2011? 

 

Gavà, 26 d’octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament 
Orgànic Municipal, i perquè sigui contestada durant el proper Ple Municipal ordinari, en 
base als següents 

 

Antecedents 
 
Arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea feta pública el passat 
21 d’octubre, que va declarar il·legal la taxa del cànon digital cobrada a professionals, 
empreses i institucions públiques, diversos ajuntaments es preparen, a través de la 
presentació de la pertinent demanda, per reclamar els diners abonats per aquest durant 
els últims vuit anys. 
 
En relació a aquest tema, formulem les següents 
 
 
PREGUNTES 

1.- Quan ha hagut de pagar l’Ajuntament de Gavà, els darrers vuit anys, en concepte de 
taxa pel cànon digital? 
 
 
2.- Té previst l’Ajuntament de Gavà participar, sol o de comú acord amb altres municipis, 
en alguna demanda per tal de reclamar el retorn d’aquests diners? 
 
 
 
 
Gavà, 26 d’octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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ANDREU PÉREZ LORITE, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 
de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del 
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui contestada durant el proper Ple Municipal 
ordinari, en base als següents: 

Antecedents 
Les entrades i sortides a les escoles són els moments del dia en què es produeixen les 
confluències més grans de persones i vehicles en uns pocs punts concrets de la ciutat, 
les portes dels centres educatius, cosa que pot donar lloc a situacions potencialment 
perilloses. 
 
Tradicionalment, la Policia Municipal s’ha encarregat de regular el trànsit en aquests 
punts, i de tallar si escau el trànsit rodat als carrers afectats, funció que en els últims 
temps havien exercit les agents cíviques, figura recentment desapareguda dels nostres 
carrers.  
 
La desaparició de les agents cíviques ha comportat que les funcions de vigilància, 
regulació del trànsit i tall de carrers de les entrades de les escoles hagin pogut quedar 
en algun moment parcialment desateses, ja que si bé a l’hora de col·locar la tanca que 
talla el carrer en qüestió al trànsit rodat sempre hi ha un membre de la policia municipal, 
aquest no sempre hi roman fins a l’hora de tancament de les portes del centre, ja que 
sembla que no hi ha prou efectius per cobrir tots els centres educatius alhora. 
 
Ara bé, l’experiència de les agents cíviques demostra que les funcions descrites es 
poden realitzar per persones que no siguin membres de la Policia Municipal. Per aquest 
motiu, creiem que seria possible implicar a les AMPA o altres membres de la comunitat 
educativa (mestres, alumnes més grans) per tal que es fessin càrrec, de forma 
voluntària, de la vigilància del trànsit a les hores d’entrada i sortida de les escoles. 
Aquests voluntaris, convenientment formats per la Policia Municipal, no suposarien cap 
cost afegit per als pressupostos municipals, llevat del petit cost dels equips identificadors 
i de protecció individual dels participants, així com dels senyals i materials que es 
consideressin oportuns. 
 
A més, creiem que aquesta actuació complementaria de forma ideal el projecte de 
“camins escolars segurs” que l’Ajuntament té pensat implementar l’any vinent. Per la 
qual cosa formulem el següent 
 

PREC 

Que s’estudiï la possibilitat de formar personal voluntari vinculat a les AMPA o altres 
membres de la comunitat educativa de Gavà per exercir tasques de vigilància i regulació 
del trànsit a les portes dels centres educatius durant les hores d’entrada i sortida 
d’alumnes. 
 
Gavà, 28 de setembre de 2010 

 
Andreu Pérez Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
 

AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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